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Des de  

870 € 

 
GC 1881 

Nord de Xina (14 dies) 

L’essència de l’imperi  

Seria un crim anar a la Xina i no visitar monuments tan emblemàtics com la Gran Muralla, la Ciutat prohibida o els guerrers de 

Terracota de Xia’n. Però el crim seria encara més gran si ens saltéssim el que hi ha entre mig: Les cavernes dels 20.000 budes a 

Datong, la vila de Pingyao, les muntanyes de Hua Shan... aquest itinerari permet descobrir els majors tresors de la Xina del nord i 

combinar-ho amb una metròpoli final com Shanghai o Hong Kong. 

 

Ruta sugerida Itinerari suggerit 

   

 

 

Dies 1-4.- Visita de Pekin: Ciutat prohibida, Gran Muralla, 

Palau del cel, palau d’estiu etc... 

Tren nocturn cap a Datong 

Dia 5.- Visita de les coves dels 20.000 budes i el monestir 

penjant de Xuankong si. Nit a Datong  

Dia 6-7: Tren cap a Pingyao, la joia de Shaanxi. Una vila 

que ha conservat l’encant de l’era Ming i l’estil tradicional 

xinès.  

Dies 8-10.- Tren bala a Xi’an, visita dels guerres de 

terracora, les pagodes, el barri musulmà i les increïbles 

muralles de la ciuat. Opció de visitar la muntanya sagrada 

de Hua Shan i contemplar espectaculars vistes.  

Dies 11-13.- Vol a Shanghai. Visita de Shanghai (El Bund, 

l’skyline, el temple del Buda de Jade, la zona comercial), 

escapada per visitar Suzhou i els seus jardins, famosos a 

tot el país. Possibilitat de visitar Hangzhou i el llac de l’Oest 

 

Nota: El viatge pot combinar-se amb una visita a Hong 

Kong en comptes de Shanghai. També, si es disposa de 2-3 

deis més es pot fer parada a les mítiques muntanyes de 

Huang Shan 

 

Preus i condicions 

 

 

Inclou: Vol Intern Xian- Shanghai + Bitllets de tren + allotjament + 

dossier de ruta (què fer, horaris, preus, mapes, suggeriments de rutes 

etc ..) + gestions Ulisses viatges. 

 

No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat per 

complementar aquest viatge). Assegurança opcional, visat. 

 

 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, poden ser més o menys dies a gust del viatger 
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Coves dels 20.000 budes (Datong) La Gran Muralla (Pekin) 

  

La ciutat prohibida (Pekin) Muntanyes de Hua Shan 

  

Pingyao Shanghai 

 


